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Лоигпа! с!е 1а тигпараГгЬе с!е Уагпа
Издава Варненската градска община
Излиза двуседмично — редактира комитетъ.
Ябонаментъ за България:
за година — 50 лв.
за 6 месеца — 30 лв.

Огдапе оГНае! йе 1а т а т е а*е Уагпа.
Цена 2 лева

ОБЯВЛЕНИЯ:
официални по 2'5Олв. на кв.см.
търговски — гф споразумение

Всичко за вестника
се изпраща чрезь кметството
— Варна.

ВРЕМЕ З А СТРОЕЖЪ
Турското робство рткжсна България
отъ общия подйемъ на европейскитгь наро
ди. То направи отъ българина същество
най-низка степень и го лиши отъ всички
веществени придобивки, които еж нуждни
на човека въ живота му. Когато освобож
дението постави българския народъ презъ
1877 год. въ редицата на цивилизованите
народи, то завари веществената ни култу
ра съ векове назадъ.
Държавата си зададе за цель да оси
гури, даде и улесни и обществото и от
делния гражданинъ въ ежедневния му вещественъ животъ, да овъзмджни тоя животъ вергъдъ една кжщна уредба, всредъ
техническа приспособления и з^равеопазни
способи, каквитгъ гражданите и жители
те на западно-европейските и средно-европейски народи отдавна бгъха вечи получили
по пжтя на едно постепенно развитие.
Въпросътъ бе да се улесни и подобри жи
вота на българина съ всички придобивки
на техниката и кжщното разхубяване.
И Общините поеха грижите на дър
жавата и редомъ съ нея затвърдиха веще
ствената култура на България,
Но не можеше, така лесно да се дого
ни, онова което на западъ бе спечелвано
отъ векове.
. Ориенталскиятъ видъ на ехлупена
България почна да отстъпва место на ев
ропейския начинъ на градежъ.
Градьтъ Варна има голеиъ делъ въ
тоя творчески процесъ. Днесъ тя отхвър
ли първобитностьта на' турската веще

ствена култура и надена европейска
одежда.
Но дойде нещастната война и на Вар
на се наложи европеизирането въ още поусиленъ ходъ, повече отколкото другите
градове имаха нужда и повече, отколкото
столицата при благоприятни условия
имаше. Наложи се Варна да се превърне
въ колкото е възможно по-кратъкъ срокь
отъ години въ напълно европейски градъ и
летовище, за да може да привлече имен
но тия европейци. .
Това е огромна задачи. Варна я е върши
съ напрежение на всички налични средст
ва и парични възможности.
Всека година къмъ края на мартъ и
началото на априлъ, когато пролетьта
овъзможни строежите и градежите на
открито, въ Варна закипява усилена дейность. Градьтъ твори и отхвърля отъ се
бе си всичко, онова което е останало отъ
мрачното турско робство.
Тоя градежъ на новото изисква планомерность. Поставени еж предъ Варна го
леми градоустройствени задачи. Едната
отъ — водоснабдяването е вече напълно
разрешена. Създаването на модерна кла
ница сжщо е вече къмъ своя край. Морски
те бани отдавна вече еж гордость на Вар
на и на българския веществено-строителенъ духъ.
Подлежатъ тая година, както и за въ бждеще още много строителни мероприятия,
на първо место урегулирането и създава
нето на модерни съ всички съвременни за-

Стр.

2.

„ВЯРНЕНСКИ ОБЩИНСКИ ВЕСТНИКЪ"

Брой 4

Творческата дбйность на Варненския
общински съветъ

на нови улици и щефсе построи новата общинска
Последната априлска сесия на Варненския
палата. . .
общински съветъ дойде да затвърди мисъльта, как
. . По извънредния "бюджетъ станаха двудневни
во че Варна е единна и" прави героични • усилия
разисквания, въ които вземаха участие почти всич
за своя стопански и културенъ възходъ.
ки общински съветници.
Както презъ миналитв сесии, така и сега об
Радостно бе, че избраниците на варненци и
щинските съветници и представителите на стопан
представителите на стопанските съсловия се отне
ските съсловия чрезъ своята творческа и делова
соха съ нуждната сериозность къмъ разглежданите
енергия допринесоха твърде много за правилното
въпроси и вложиха доброто желание и амбиция,
разрешение на редица въпроси.
колкото се може по скоро Варна да се издигне
Най-радостното презъ тази сесия бе, че въ
като единъ модеренъ първостепененъ курортенъ
всички пролича желанието и амбицията да рабоградъ и да скжса обръча на кризата, която я
тятъ като една голяма душа за прогреса на ста
задушава.
рия Одесусъ.
Разискванията минаха сжщо при една атмос
Заседанието се откри на 24 априлъ въ5ч.сл.
фера на съвестно и компетентно сътрудничество:
об-Ьдъ въ салона на Варненската търговска камара.
общинските съветници и представителите на сто
Преди да се пристжпи къмъ дневния редъ
панските съсловия не критикуваха, а допълваха,
г. кмета инжинеръ Мустаковъ представи на съвета
даваха своята творческа енергия и опитъ, съ ед
НОВИТЕ избраници на стопанските съсловия, като
ничкото желание Варна да напредне и се издигне.
подчерта своето убеждение, че и ТБ ще приобПреди да бжде гласуванъ извънредния бюджетъ
щатъ усилия при изграждането на общото дело: |
стопанския и културенъ разцвътъ на черномор- I кмета г. инжинеръ Мустаковъ счете за необходимо
да даде известни пояснения, въ свръзка съ стана
ската царица.
лите разисквания.
Следъ това г. кметътъ докладва извънредния
Спирайки се върху практиката на заемите,
бюджетъ на Варненската община възлизащъ на
той каза между другото и това:
51,500,000 лева — сума, която ще бжде използва
Требва да констатирамъ на първа линия, че
на за редица благоустройствени цели.
разискванията, съ абсолютно малки отклонения, се
Въ тоя обширенъ докладъ конкретно бъ по
водиха въ единъ духъ на сериозность, въ единъ
сочено защо се налага този извънреденъ бюджетъ,
духъ на пълна отговорность съ каквато всъки общин
отъ кжде ще се взематъ . предвиденитъ средства
ски съветникъ чувствуваше въ себе си, когато взе-.
въ него и, за какво ще послужатъ тъ.
маше думата по ГОЛЪМИТБ въпроси, изложени въ
Сумата отъ 51,500,000 ще се получи като за
предложения отъ менъ извънреденъ бюджето-проемъ отъ фонда „Общински налогъ" съ 4 процен
ектъз за упражнение презъ нъколко години.
та, лихва, евентуално съ 2 процента, а изплащане
На първо место ще се спра на общия въпросъ
то въ единъ периотъ отъ 30 години.
за
заемитъ
въобще, къмъ които прибъгватъ общи
Ще се реализиратъ следнитв мероприятия:
ните
за
да
реализиратъ
известни голъми свои меро
постройка на нова термична централа, разширение
приятия.
И
когато
азъ
се
мжча да си припомня
на градската канализация, урегулиране, шосиране
миналото на нашата община, минало, което вече
съмъ проучи^ъ доста основно, азъ се очудвамъ на
куража на миналите общински управи въ оня моменть, презъ 1907 — 1907 год., когато Варна е билъ
здравителни способи улици.
25
—30 хиляденъ градъ да се сключи заемъ (чуждеВъ тая дейностъ общината разчита
страненъ) на кржглата цифра двеста милиона днешни
на всички. Тя е въ пъленъ ходъ. Сезонътъ
лева. Този голъмъ заемъ за тази малка община е
•ще кипи, усилията на общината и на ча
билъ скюченъ, за да бждатъ създадени ГОЛБМИТБ
стния гражданинъ С/К съгласувани.
мероприятия: водоснабдяване, електрификация, ка
нализация, поставяне на бордюри, шосировка на
Тая дейностъ, заедно съ сжщо други
нъкои улици и пр. За тази цель този голъмъ
нгькои е на първа линия и въ степенува- на
заемъ е билъ разходванъ и когато тукъ се под
ность, защото така изискватъ добре раз
хвърли отъ г. Димитровъ мисъльта, че ние, съ на
шата дейностъ, какво ще завещаемъ утре на поко
браните интереси на Варна.
азъ си спомняиъ тъкмо това, което е из
Въ тая степенуваностъ естествено е, ленията,
вършено отъ този общииски съветъ презъ 1907
че нгькои отъ22-та ресора на варненската —1908 год. съ сключването на споменатия заемъ.
градска община ще бждатъ оставени на Ако Варна до войнитв следваше непосръдственно
столицата въ благоустрйственно и здравно отно
второ и по-задно мпсто, първо, защото
шение, то бъше за туй защото наистина тъзи пронуждата е голгьма и второ, защото об
разумни и дълновидни общински управ
щината тргъбва да задоволява преди всич зорливи,
ници на нашия градъ еж могли да създадать съ
ко онова, което е напълно годно за разре
средствата на този заемъ тЬзи мероприятия, които
шение и онова, което гражданитп изтъкизброихъ. Какво ще оставимъ на поколенията?...
ватъ като неотмгънено искане за момента. ще оставимъ. мероприятията, които ще бждатъ реа-
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ГОДНШЕМЪ ОТЧЕТЪ НД ОБЩИЯ РОДИТЕЛСКО-УЧИТЕЛСКН
комитетъ въ Варна
Родитело-Учителскияъ комитетъ е админис
тративна
единица на
всички Родителско-Учителски
комитети отъ
училищата
въ града
ни, така че съвокупностьта отъ дейностите на
общия комитетъ и на членуващите при насъ ще
бжде нашата деиность. Още съ нашето избиране
на 18.11.1938 г. ние се конструирахме въ съставъ;
председатель Н. Милковъ, секретарь П. Янковъ
касиеръ Д. Панайотовъ и членове г-жа Радушева
—Дъргънова, свещеникъ Ив. Вълковъ, П. Поповъ
и провърителенъ съветъ Бекяровъ—председатель
и членове Стойковъ и Бояровъ. Комитета е ималъ
8 заседания. Въ едно отъ първите заседания бъ
повдигнатъ въпроса за бждащата деиность и тя се
очертаваше въ следующитБ положения: културно
—просветна" деиность, материално подпомагане на
сдруженията, училищни сгради и хигиена на учи
лищата и обществена деиность. По първата точка
за културно — просветна дейнъсть на комитета
реши се да се уредятъ цикълъ отъ сказки отъ възпитателенъ, просвътенъ и здраво-опазенъ характеръ.
Место за сказкигЬ бе определено зала „Съедине
ние",
но нашата задача тукъ бе парирана, защото
тя бъ дадена на Варненския градски театъръ за
опазване на своите декори. Комисията избрана за
цельта се яви при г. Председателя на Училищното
настоятелство г, Куртевъ и при г. Кмета Мустаковъ
и се помоли декоригв на театъра да се пазятъ на
друго место, а зала „Съединение", понеже е осво
бодена и отъ академията да служи само. за кул^
турно —посвътни цели, уреждане на сказки, било
отъ Родитело-учителскитк сдружения, било отъ
други организации. За жалость това не стана. За
това пъкъ комитета настоя за скорошното завър
шване на салона на 1-ва СрЪдищна прогимназия
и ни се препоржча отъ общината този салонъ за
такива цели. Ние не можемъ освенъ да благодаримъ на дейностьта на комитета *на 1-ва Ср-вдищна прогимназия, и за обзавеждането на този
салонъ. Затова пъкъ б е препоржчано на ОТД-БЛНИГБ
комитети да развиятъ своята културно - просвътна
деиность по свои възможности и действително чле
нуващите комитети ок изнесли по-вече отъ 40
сказки и беседи и реферати върху предпазване отъ
разни заразни болести, по химичната война и
отбрана и отъ възпитателенъ характеръ на децата.
Комитета има желанието за материалното
подпомагане на членуващитв сдружения в ъ к р ж г а
на СВОИТЕ финансии и възможности. Ние колкото
суми получаване отъ фонда общественно подпо
магане всичко се раздава, а тя е една нищожна
сума отъ 1О.ООО лв., които сьрзам-врно нуждигв се
разпредели между ОТДЕЛНИТЕ сдружения, а на нъкои не се даде даже никакъ. ОТДЕЛНИТЕ сдруже
ния членуващи при насъ еж развили една голяма
деиность за събиране средства за СВОИТЕ нужди,
защото безъ средства не може и да става дума за
никаква благотворителна деиность, било за сутре
шни закуски, било за обеди, било за купуване
обуща, дрехи и т. н. Т Б СЖ събрали една почтена
сума отъ 87О.ООО лв. и сж изразходвали по-вече отъ
71О.ООО лв. Вие виждате каква почтена сума, какъвъ скрить данъкъ плаща имащо възможностьта

варненското гражданство за да нахрани бедните
варненски деца, да ги облече и да ги възнагради
за ТЕХНИЯ трудъ. И считаме за нашъ дългъ да искажемъ
б л а г о д а р н о с т , ьта
къмъ
родителите и учителите, които сж събрали най
огромна сума за материалното подпомагане на Родитело-учителското сдружение. Но считаме и за
дългъ сжщо да дадемъ и обществено кжде сж из
разходвани т^зи суми. За изхранване на 850 уче
ника изразходвана една сума отъ 340.000 лв. Здра
вето на децата е било една отъ грижите на комитетиаъ и е раздало костюмчета, фланелки за нуждающитъ се деца на стойность 2О.ООО лв. За изпра
щане на децата за летуване, както при комитета
на детските ученически колонии за издържане на
крайно бедни деца — като е изразходвана една
сума отъ 160.000 лв. за издръжка на 240 ученици.
Учитела е чувствувалъ необходимостьта отъ набавене на учебници и тетрадки на децата на безра
ботните родители и тамъ родитело-учителскитв
комитети ржководени отъ чувства на хуманость сж
раздали по-вече отъ 11.000 лв. Комитетите схва
щайки, че педагогическата наука върви съ бързи
крачки къмъ все нови постижения и методи и
нуждата отъ списания, литература съ възпитателно
и художественно съдържание и ТБХНОТО набавяне
се е счело за необходимость, като за цельта е из
разходвана една сума отъ 12.000 лв. Средствата за
набазяне на учебни пособия и покжщнина сж биле
не вевкога на време и достатъчно отпущани и
тамъ комитетите сж проявили своята помощь <:ъ
сумата 20000 лв. Изучаването на България, чрезъ
екскурзии си «проби пжть въ нашитв училища,
обаче и то става съ материални средства, които
беднитв' деца нъматъ, затова комитетите сж отпустнали на бедни прилежни ученици за екскурзии,
макаръ една малка сума отъ 5.000 лв. Развитието
на музиката между учениците е било предметъна
занимание на нъкои комитети, като за цельта сж
изразходвани една сума отъ 11.ООО лв. за подър
жане на оркестри. Наградата за талантливите и
-трудолюбиви деца е дадена- отъ комитетите съ
раздаване на книги съ съдържание отъ високопатриотиченъ характеръ.
Общия комитетъ,
като
представитель
е развилъ обществена деиность съ участието си въ
комитета на летните ученически колонии. Тамъ
сме застжпили гледището за необходимостьта отъ
постройка на собствено здание въ мъстностьта
„Стана" — Ново-Пазарско. За цельта миналата го
дина бъха отпуснати отъ Варненската градска об
щина ЗОО.ООО. лв., но не знаемъ по бюджетни или
други причини сумата не е получена и нищо не
е направено въ това направление. Тази година сж
отпустнати по бюджета 2ОО.ООО, дано съ тъхъ поне
както
заяви поне г. Кмета се тури основа на
бжджщата постройка, Ние сме участвували съ
представитель въ дружеството за закрила на децата,
кждето нашия представитель е и подпредседатель
на местния клонъ. Участвуваме сжщо и въ общия
комитетъ за гражданско и телесно възпитание при
варненската община но сепарестичнитв тенденции на
ОТД-БЛНИТБ членуващи къмъ него сдружения не сж
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дали особенъ резултатъ. Ние сме държали въ тече
ние учителите по тълесно възпитание въ нашитв
училища.
Общиятъ комитетъ се е интересувалъ отъ учи
лищните помещения въ града ни и можемъ да
констатираме съ радость, че въ тази посока се на
прави доста много и се задоволиха часть отъ нуж
дите отъ класни стаи, съ постройката на учили
щето „Митрополитъ Симеонъ" напълно, модерно
обзаведено съ 22 класни стаи и това на „Иорданъ
Йовковъ" съ 6 класни стаи нуждни еж обаче още
около 40 класни стаи. Най-лошо е състоянието на
Мжжката гимназия и ние не се съмняввме, че съ
дейностьта си и упоритостьта си и съ общи усилия
ще се турятъ ОСНОВИТЕ на нова гимназия. Въ ко
митета се забелязва единъ стремежъ къмъ снабдя
ване съ салони за физическо възпитание, което е
една добра черта.
Общия комитетъ се е интересувалъ и за хи
гиената на нашитЬ училища. Ние сме мислили, че
наредъ съ грижитв за санитарния надзоръ на хра
нителни продукти, чистота на заведенията една отъ
главнитЬ задачи на училищното настоятелство и
опознаване здравето на младото поколение. Колко
то родителя да се грижи за да опази чадото си
отъ болести, все пакъ то отива въ една сръда съ
всички условия за развитието на епидемическитъ
болести. Ние изказваме благодарностьта къмъ
лекарското съсловие, което можа да направи прегледъ въ разнитЬ училища и вземе мърки за
предпазване. Желателно е училищните лъкари да
се увеличотъ за да иматъ възможность да посещаватъ на време беднитъ болни учеъици, които нъматъ
възможность да се преглеждагь на лъкарь и по
този начинъ се предпазятъ другите деца отъ зара
зяване.
Общия комитетъ е живълъ и съ болкитъ на
Варненския учитель, ние които сме въ контактъ съ
учителя, знаемъ неговите нужди и доколко ТБ СЖ
удовлетворени, ето защо яви се отъ насъ излжчена
делегация да се сръщне съ представители на бюджетарната комисия при общината, написахме изло
жение до общинските съветници, но фактите еж
на лице — общинското възнаграждние си остана съ
малки изменения. Това е накратко дейностьта на
общия Родитело-учителски комитетъ и тия на ОТ
ДЕЛНИТЕ сдружения, смътамъ на края да съобщя, че
устава на нашия комитетъ е удобренъ отъ мини
стерството на вжтрешнитв работи. По финансовата
часть, комитета е изразходвалъ малко суми, която
ще видите отъ отчета на проверителния сьветъ. По
изработване на бждащата дейннеть, комитета е на
мнение за да има животъ необходимо е да се поддържатъ връзките между общия комитетъ и сдру
женията. Да се даватъ по-обширни и точни све
дения ОТД-БЛНИТБ прояви на сдруженията, да се
иска по-гол-вма сума отъ дружеството закрила на
децата и фонда общественно подпомагане, да се
продължатъ усилията за постройки на колонии на
лвтни колонии и на мжжка лимазия, и да се
обиколи поне веднажъ ВСБКО едно у-ще съ пред
седателя на училищното настоятелство за да се видятъ нуждигв на ВСБКО едно училище на самото
место.
Колкото и да сме скромни въ нашето изложе
ние можемъ да кажемъ, че нъкои комитети въ Бъл
гария еж поискали нашия уставъ и нашата дей :
ность.

Брой 4

Културна. хроника
На 3 0 априЛЪ т. г. въ фоайето на Варнен
ския народенъ театъръ биде открита ЗО-та худо
жествена изложба на художника — морянинъ, роденъ въ Варна, Христо Каварналиевъ. който по
тоя случай отпразнува 25 годишнината на своята
дейность като живописецъ. Присжтствуваха видни
граждани и много ценители на изкуството.
На 21 Т. М. биде отпразднувана въ градския
театъръ 50 годишнината отъ основаването на
женското благотворително д-во „Майка" което отъ
1897 г. подържа стопанското девическо училище
„Трудолюбие", което е дало занаятие на 920 мо
мичета до сега, завършили го съ успЪхъ.
ПразДНИКЪТЪ на св. св. равноапостоли „Кирилъ и Методий като пръвъ праздникъ на бъл
гарската просвъта биде отпразднуванъ тая година
на 24 май много тържествено.

ХРОНИКА
У с и л е н о се работи въ морскить бани, баня
та съ душове съ топла сладка вода. За цельта е
избрано жгловото помъщение между централните
и северни бани. Съ това нововъведение се запъл
ни една крайна необходимость, защото се дава
възможность на лътовницитъ да могатъ да измиватъ хубаво тълата с и с ъ сапунъ и чиста вода.
О с в е щ а в а н е т о на ново-построения мость
надъ морския каналъ, както и на новата общинска
кланица ще стане на 28 т. м. Тържеството по този
случай се урежда съвмъстно отъ дирекцията на
жел-БЗницитъ и общината: Поканена еж приежтетствуватъ всички министри, председателя на народ
ното събрание, директоритв и гланитъ секретари
на всички м-ва и много други "гости.
В а р н е н с к и я областенъ еждъ съ протоколно
определение оЧъ 15 май т. г. е провъзгласилъ за
избрани за членове на Варненския общински сь
ветъ следнитЬ лица: I районъ Борисъ х. Димитровъ, II районъ Георги Господиновъ Георгиевъ,
V районъ Иванъ Петковъ Мариновъ, IX районъ
Димитъръ Панайотовъ Курдовъ, XII районъ Атанась Костовъ Поповъ.
Н а м а л е н и я т а , които ще бждатъ валидни
за тазгодишния курортенъ сезонъ, еж въ размЪръ
50 на сто и започватъ да еж валидни за чуждеци
отъ м. май, а за вжтрешностьта на страната отъ
1 юний. Задължителния престой е» както миналата
година — 3 дни.
ИзгледитЪ за тазгодишния курортенъ се
зонъ еж насърдчителни. Проявява се значителенъ
интересъ, както отъ странство, така и отъ вжтреш
ностьта на страната.,
Записали еж се до сега голъмъ брой фирми
—изложителки отъ страната, които ще вземать
участие въ тазигодишната Варненска международна
изложба. Интересътъ къмъ изложбата въ чужбина
сжщо е голъмъ.
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